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Еурапейская рапушка мае даволi вялiкi арэал у бассйнах Балтыйска
rа, Белага i Каспiйскага морау. Аrульная колькасць азёрау, у якiх рас
паусюджана раnушка на тэрыторыi былога СССР, каля пяцiсот [ 1]. 
Аднак у большасцi з ix адзначаюцца значныя флуктуацыi колькасцi, nры
чыны якiх яшчэ канчаткова не выяулены (2- 4]. У якасцi магчымых 
прычын, якiя уnлываюць на стан nаnуляцый раnушкi, з'яуляюцца умо
вы надвор'я у перыяд нсрасту i выклеву лiчынак, тэмnературныя умовы 
у nерыяд iнкубацыi iкры i нагулу рыб, уплыу драпе>i<нiкау праз з'ядан
не iк,ры, малявак i дарослых рыб, иезбалансаванага промыслу i эутра
фiкацыi вадаёмау (5] . 

К. Салаярвi [8) на аснове аналiзу дынамiкi вылазу рапушкi з шэ
рагу фiнскiх азёрау вызначае тры групы фактарау, якiя выклiкаюць 
фдуктуацыi колькасцi: галаданне лiчынак, выяданне ix драпежнiкамi 
i рэгуляцыя колькасцi праз пладавiтасць. Мяркуецца, што гiбель лiчы
нак ад галадання ласля зыклеву ген~рыруе флуктуацыi, у той час як iн
шыя фактары iмкнуцца зменшыць ваганнi колькасцi. Сам узровень ва
ганняу цры гэтым вызначаецца уздзеяннем промыслу i складам папуля
цыi. Безумауна тое, wто на межах арэзла дадзенага вiду складваюцца 
найбольш напружаныя сувяз~ nамiж паnуляцыямi раnушкi i знеwнiмi 
умовамi, прычым наурад цi iснуе адзiная nрычына узнiкнення флуктуа
цый. 

У Беларусi у цяперашнi час рапушка сустракаецца у 17 азёрах, якiя 
калежаць да басейнау Нёмана i Заходняй Дзвiны. Да nачатку 60-х га
доу рапушка з'яулялася значным аб'ектам промыслу на шэраt'у азёрау, 
асаблiва на буйнейшым з ix- Нарачы. У асобныя гады яе уловы тут 
складалi каля 80% ад агульнага улову гэтага вiду i дасягалi 573 ц (таб
дiца). Максiмальиыя уловы адрознiвалiся ад мiнiмальных больш чым 
у 40 разоу. Аднак да сярэдзiны 60-х гадо5· вылау раnушкi у возеры рэз
ка знiзiуся i практычна на nрацяrу дваццацi гадоу ва уловах яна не 
сустракалася. На думку А. Л. Штэйнфельд (3], прычынай флуктуацыi 
ко.аькасцi ралушкi з'яуляецца ветрахвалсвае уздзеянне у лерыяд нера
сту i выклеву лiчынак, у вынiку чаго адбываецца заглейванне нерасцi
лiшчау, а таксама вынас лiчынак у прыбярэжную зону, дзе яны гiнуць 
у прыбоi. На наш nогляд, уздзсянне дадзеных фактарау несумнениз пра
яуляецца, алс сувязь ix з дынамiкай колькасцi крыху iиwая . 

Назiраннi, праведзеныя у 1984- 1988 гг., дазволiлi выявiць, што у во
зеры ёсць не адио-два, а значна больш нерасцiлiшчау. Яны размешчаны 
на схiлах ладводных узвышшау, так званых «ГОр», на Вялiкiм плёсе во
зера. Пераважныя глыбiнi на нерасцiлiшчах дасягаюць ад 5-8 да 10 м. 
Большасць нерасцiлiшчау складзена буйназярнiстым ляском з пры
мессю галечнiку, якi з павелiчэннем глыбiнi пераходзiць у заглееныя 
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!'од 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Выдау i узроставы склад у.,овау рапушкl воз. Нарач [3] 

. АГуJIЫIЫ 
8Ы.119, ц ... 

20 
190 
117 
573 
184 
203 
155 
215 
57 
13 

~19 
218 
64 
61 

___ У...:.эрос_т,....ао_ы_с_кл_а.:..:д...:.у_ло_ва.,..:9_._•.:..~ ---1 СумарRЬI IIЫJII9 ц ttepac-
l + 2 + З+ ту дадэенаrа года, ц 

59 1 40 1 192,2 
95 5 - 116,8 
90 10 - 706,9 
98 2 - 232,4 
16 79 5 45,0 
- 100 - 121,7 
6(\ 29 5 252,7 
91 9 - 1• 29,0 
- 100 - 68,3 
- 100 - 452,7 
77 18 5 60,9 
- 95 5 64,1 
41 59 -- 62 38 

nяскi. Практычна на ycix нерасцiлiшчах nрадстаулены nагружаныя мак
рафiты (пераважна харавыя водарасцi) у выглядзе рэдкiх асацыяцый. 
Цiкава адзначьщь, што nлоскiя вяршынi «гор», складзеныя з nяску i 
rалькi без нiякiх прыкмет rлею, з'яуляюцца iдэальным субстратам для 
нерасту, аднак раnушка аддае nеравагу схiлам i часта нерастуе нават 
там, дзе пясок пераходзiць углей. 

Наяунасць нскалькiх нерасцiлiшчау i неадначасовы выклеу лiчынак 
садзейнiчаюць лавышэнню выжывальнасцi. Цяжка далусцiць, каб ветра
хвалсвае уздзеянне адмоуна уплывала на iк;ру i лiчынак на ycix нерас
uiлiшчах адначасова. Таксама не знаходзiць пацвярджэння меркаванне 
аб адмоуным уздзеяннi высокiх летнiх тэмператур у перыяд нагулу на 
.sаганне колькасцi ралушкi. На воз~ры у асобныя гады лры выяуленнi 
nрацяглай летняй гоматэрмii назiралiся выладкi летнiх заморау ра
nушкi [6], аднак не прасочваецца нiякай сувязi nамiж магутнасцю ла
каленняу i гадамi з анамальна выеокай тэмnературай. Не адзначаецца 
узаемадзеяння i з лрацягласцю нагулу малявак у вегетацыйны перыяд. 

Пры лравядзеннi работ па нарыхтоуцы рыбаводнай iкры IРалушкi 
адзначана, што нераст пачынаецца лрактычна у адзiн час (трэцяя дэ
када лiстапада), зле лры маруднай восенi, якая, як лравiла, сулtРава
джаецца штармавымi ветрамi, н~аст носiць расцягнуты, лавольны ха
рактар. Рапушка пры гэтым не утварае значных скапленняу, на нерас
цiлiшчах змяняюцца звычайныя суадносiны nолзу, i як вынiк знiжаецца 
nрацэнт апладнення i шчыльнасць засеву iкры. У той жа час у цiхае ма
рознае надвор'е нсраст лрацякае дружна, без nераnынкау i часта закан
чваецца ужо пасля утварэння лёдавага локрыва. 

Выклеу лiчынак у возеры nачынаецца у другой палове красавiка, час
та яшчэ да лоунага раставання лёду, i працягваецца 7-10 дзён. Для таго 
каб высветлiць характар узаемасувязi магутнасцi nакалення са знеш
нiмi умовамi, былi прааналiзаваны даныя nрамысловых уловау за 
1948-1961 rг., г. зн. за перыяд, калi вылау рапушкi не лiмiтавауся i пра
водзiуся як актыунымi, так i пасiунымi лрыладамi лову. На ладставе 
узроставага складу уловау быу вылiчаны сумарны вылау рапушкi ад не
расту кожнага года (таблiца). Такiм чынам была вызначана лрыклад
ная колькасць накаленмЯу незалсжна ад часу ix уступпения у промысел. 
Даныя па ураджайнасцi лакаленняу былi згрупаваны у залежнасцi ад 
часу станаулемня (фактар А) i сходу (фактар Б) лёдавага локрыва i 
ладвергнуты дысперснаму аналiзу (7]. 

Агульна~ сума квадратау па дадзенай схеме была раскладзена на 
чатыры камnаненты: варыяцыi лад уллывам фактару А; варыяцыi лад 
уплывам фактару Б; варыяцыi лад уnлывам фактарау А i Б або узаема
дзеяння фактарау; вьшадковыя адхiленнi. 3 даламогай крытэрыю F б~-
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ла праверана верагоднасць сярэднiх квадратау для крынiц вар'iраван
ня - факта,рау А, Б, А i Б. Для факт~ру А крытэрый F складае 6,892. 
Таблiчныя значэннi F пры df= l i 8 складаюць адпаведна 5,32 (Р= 0,05) 
i 11,26 (Р=0,01). Такiм чынам, уплыу фактару часу станаулемня лёду 
можна лiчыць даказаным з верагоднасцю 0,95 (95%). Рол я фактару Б 
i узаемадзеяння фактарау пры f=0,147 i 0,020 адпаведна не даказана. 

Значыць, можна лiчыць, што асноуным фактарам, якi лiмiтуе коль
касць пакалення рапушкi возера Нарач, з'яуляюцца умовы у перыяд 
нерасту у папярэднi год. Астатнiя фактары носяць другасны характар 
i толькi узмацняюць уплыу першага. 

Summary 

Тhе reasoпs for European veпdace number fluctuation are discussed in the present 
article. Тhе hypothesis is spokeп about Н1е iпflueпce of weatl1er coпditioпs оп tl1e size 
or populatioп additioп. 
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